
TE HUUR
KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

Haaksbergerstraat 147, Enschede
Vragen? Bel Elizabeth Molema| 053 485 22 44



OBJECT

Algemeen

Te huur kantoor-/praktijkruimte, gesitueerd op de begane grond van het 
gezondheidscentrum “Jannink”, gelegen aan de Haaksbergerstraat 147 te Enschede. In het 
gezondheidscentrum zijn onder andere gevestigd GC Veldpoort bestaande uit een aantal 
huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek, podotherapie, logopedie en Livio.

Bestemmingsplan

“Getfert-Perik-Hogeland Noord” met als medebestemming “Maatschappelijke 
voorzieningen”. 

Kadastraal

Gemeente Enschede
Sectie F
Nummer 2095

Bouwjaar

Het Janninkcomplex werd in 1900 gebouwd en tot 1967 was het pand in gebruik als 
katoenspinnerij. In 1975 werd het pand omgebouwd tot een appartementencomplex met 
een museum op de begane grond. In 2008 sloot het museum gaar deuren. In 2017 is een 
groot deel van de begane grond herontwikkeld tot een uniek gezondheidscentrum. 
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 82 m² en is 
als volgt onderverdeeld: 

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond Kamer J0.4 

(inclusief aandeel in de algemene 

ruimte)

Verhuurd

Begane grond Kamer J0.5

(inclusief aandeel in de algemene 

ruimte)

42 m²

Totaal 82 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen

- Het object wordt opgeleverd volgend bijgevoegde demarcatielijst (zie bijlagen).
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HUURGEGEVENS

Huurprijs

Oppervlakten zijn incl. opslag en algemene ruimte en excl. servicekosten. Voor indeling zie bijlage 
plattegrondtekening. 

Servicekosten 

De servicekosten bedragen € 35,-- per m² per jaar, te vermeerderen met btw.

Huurtermijn

5 jaar

Verlengingstermijn

Met aansluitende periode van telkens 5 jaar.
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Kamer Oppervlakte Huurprijs per maand bij 1 

jarige huurovereenkomst 

Huurprijs per maand bij 5 

jarige huurovereenkomst

J0.4 - Verhuurd Verhuurd

J0.5 42 m² € 640,-- € 560,--



Opzegtermijn

12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW

Er is sprake van een verhuur met btw. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% btw-
norm zal er een btw-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling

Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief 
eventuele servicekosten en inclusief btw.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal 
nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.
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LOCATIE

Bereikbaarheid

Het object is door de centrale ligging nabij het stadscentrum goed te bereiken met zowel 
eigen als openbaar vervoer. Tegenover het object is eveneens een bushalte gelegen. Door 
de ligging op de hoek Haaksbergerstraat/Zuiderval zorgen deze grote aanvoerroutes voor 
een zeer goede bereikbaarheid, tevens vanuit de Rijkssnelweg A35. 

Locatieaanduiding

Het object is gelegen aan de rand van het centrum op de hoek Haaksbergerstraat/Zuiderval 
op absolute top (zicht)locatie. 

Parkeren

Parkeerplaatsen voor eigen gebruik kunnen los worden gehuurd. De kosten voor het huren 
van een parkeerplaats bedraagt € 300,-- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met 
btw. 
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verhuurder. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Elizabeth Molema
053 485 22 44



BIJLAGEN





l.chiu
Tekstvak
J0.5

e.molema
Veelhoek
J0.5



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: pro

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 april 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Demarcatielijst met opleveringsniveau behorende bij het 
Janninkcomplex te Enschede. 
 
Gelegen op de begane grond van het Janninkcomplex aan de Haaksbergerstraat 
147 onder andere bestaande uit: 
 
1 verkeersruimte met toiletten, hoofdentree  
1 ‘box’ met daarin huisartsen 
1 ‘box’ met daarin apotheek, fysiotherapie, podotherapie, logopedie en  
    bekkenfysiotherapie  
1 ‘box’ met daarin Livio en nader in te vullen partijen 
2 technische ruimten op de begane grond  
 
De bouwkundige kwaliteit voldoet tenminste aan de ten tijde van de realisatie 
geldende wet- en regelgeving. Naast de geldende wet- en regelgeving dienen de 
minimale eisen van LHV als aanvulling.   

De demarcatie is als volgt:  
 
Algemeen  

 Inbegrepen Niet inbegrepen 

Aansluitkosten 3 x 250 Amp X  

Aansluitkosten Riool, VWA, HWA en water X  

Aansluitkosten Gas X  

Leveringscontracten NUTS  X 

Installaties en leidingwerk gas, water, elektra X  

Per werkplek standaard 2 datapunten en 3 
stopcontacten in wand 

X  

Indien de werkplek zich in een behandelkamer 
bevindt geldt er voor de gehele behandel-
kamer een totaal van 2 datapunten en 6 
stopcontacten als standaard in wand 

X  

Klimaatbeheersing (klimaatplafonds) X  

Ventilatiesysteem  X  

Kabelgoten en bekabeling 
telefonie/automatisering in wand 

X  

Brandmeldinstallatie, sprinkler systeem, 
brandhaspels 

X  

Inbraakbeveiliging (meld-/detectiesysteem) X  

Systeemwanden boxen/behandelkamers 
afwerking met scan (fijne structuur) en witte 
muurverf 

X  

Privacywanden/gordijnen/ophangsysteem 
behandelkamers 

 X 

Deuren incl. hang en sluitwerk X  

Ramen X  

Stoffering, gordijnen, folies ramen  X 

Vloerafwerking Marmoleum X  

Systeemplafonds 
 

X  



   

Basisverlichting (noodzakelijke verlichting 
voornamelijk in/aan plafond) 

X  

Losse verlichtingsarmaturen/design 
verlichtingsarmaturen 

  
X 

Sanitair  X  

Tegelwerk toiletten (vloer en wand) X  

Zonwering  X 

Keuken en keukeninrichting  X 

Losse inventaris, kasten, bureau, stoelen, 
behandeltafels en -stoelen, medisch meubilair, 
lockers, kluisjes, plantenbakken, banken, etc. 

 X 

Apparatuur als computers, telefoons, printers, 
behandelingsapparaten, koelkast, magnetron, 
(af)wasmachine, afzuigapparaat, droger, etc 

 X 

Verhuiskosten   X 

Vuilcontainers  X 

Naam, waarneemborden, wegbewijzering  X 

Kosten schoonmaak eerste oplevering X  

Bouwleges X  

Architect kosten X  

Kosten adviseurs en bouwtoezicht X  

CAR Verzekering X  

 

Verkeersruimte  

 Inbegrepen Niet inbegrepen 

Schoonloopmat hoofdentree X  

Automatische deuren hoofdentree X  

Vloerverwarming in het midden onder het 
wachtgedeelte  

X  

Inrichting wachtruimte/huiskamer (meubilair, 
eventueel afwijkende vloer- en /of 
wandafwerking) 

 X 

 

Buiten 

 Inbegrepen Niet inbegrepen 

Overdekte fietsenstalling  X  

Niet nader aan te duiden parkeerplaatsen op 
het parkeerterrein welke afgesloten wordt met 
slagbomen ten behoeve van bezoekers. 
NB parkeerplaatsen ten behoeve van eigen gebruik en 
gebruik medewerkers van huurder dienen apart gehuurd 
te worden. 

 

X  

  



Ruimtelijke plannen Enschede
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U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


